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اضطراب و ناامیدی تلخ ترین ارمغان اولین 
دیدار مادر و نوزادی است که با یک نارسایی 
جسمی پا به دنیا می گذارد و لحظه ای را که 
می تواند شیرین ترین لحظه زندگی هر مادر 
باشد را به چالش برانگیزترین زمان او مبدل 

می سازد.
پیشتر شاید این تشویش و ناراحتی تا سال ها 
همراه این خانواده ها بوده و برخی از آنها کودکان 
خود را در پســتو و کنج خانه پنهان می کردند و 
از ظاهر شدن فرزندشان در انظار عمومی واهمه 
داشــتند؛ اما اکنون دســتان بخشنده و گام های 
محکمی برای یاری به کودکانی که با نارسایی پا 
به دنیا می گذارند؛ آستین همت باال زده و گردهم 
جمع شده اند و گروهی تحت عنوان »شکاف لب و 
کام« را تشکیل داده اند تا با مرهم نهادن بر آالم این 
کودکان، آرامش را به خانواده هایشان هدیه کنند.

در گزارش پیش رو به بررســی این بیماری و 
اقدامات صورت گرفته در این باره توسط تیم های 

پزشکی پرداخته ایم.
پویش لب شکری ها

در ابتــدا بنیانگذار این حرکــت مبتکرانه و 
خیرخواهانه استان اصفهان بوده و خوزستان نیز 
اکنون به عنوان دومین اســتان آمادگی و همت 
خود را برای پیوستن به این پویش اعالم داشته و 
در جهت تهیه و تدارک مقدمات استقرار این تیم 

تخصصی گام برمی دارد. 
تیمی از پزشکان متعهد و متخصص در دانشگاه 
جندی شاپور اهواز گردهم آمده اند تا به کودکانی 
که با ناهنجاری همراه تولدی به نام »شکاف لب 
و کام« به دنیا می آیند به صورت همه جانبه یاری 

برسانند. 
»دکتر نادر صاکی« جراح و متخصص گوش 
و حلق و بینی اســت که سرپرستی بخش علمی 
این گروه تخصصی را برعهده  دارد؛ او برایم توضیح 
می دهد که از هر 1000 تا 1500 تولد یکی با این 
مشکل به دنیا می آید، که از لب شکری ساده تا یک 
شکاف وسیع لب، کام، لثه، بینی و ناهنجاری های 

ضرورت تقویت مؤسسات خیریه در درمان ناهنجاري هاي مادرزادي 

شیرینی حمایت و توجه در کام لب شکری ها
فاطمه زورمند

* »دکتر نادر صاکی« جراح و متخصص گوش و 
حلق و بینی و سرپرستی بخش علمی گروه تخصصی 

لب شکری ها: از هر 1000 تا 1500 تولد یکی با این 
مشکل به دنیا می آید، که از لب شکری ساده تا یک 

شکاف وسیع لب، کام، لثه، بینی و ناهنجاری های قلب و 
گوش نیز گسترده است.

* »دکتر حیدر علی داوری« یکی از اعضای تیم شکاف لب و کام 
اصفهان: بعد از اینکه تیم تخصصی شکاف لب و کام تشکیل شد 

همزمان با کار درمان، آموزش خانواده ها و مراقبت های روانی که از 
نیازهای اساسی این خانواده بود را نیز انجام دادیم و آنها  را رها نکردیم. 
برای آموزش خانواده ها کتابچه و پوستر تهیه کردیم. سمینارهای ساالنه 

برای پزشکان و همچنین برای خانواده ها برگزار می کنیم.

قلب و گوش نیز گسترده است.
وی به گزارشــگر روزنامه کیهــان می گوید: 
»این بچه ها معموال به دلیل مشــکالت ظاهری 
یک سری چالش ها برای خانواده ایجاد می کنند؛ 
که یکی از این چالش ها بحث درمان و بهبودی و 
چالــش دیگر نگرانی از آینده این کودکان و ابعاد 
روانشــناختی موضوع است که رفع این بحران ها 
نیاز به برنامه ریزی و یک کار گروهی دارد. بنابراین 
ایــن بیماران، بیماران یک مطب و یک پزشــک 

نیســتند بلکه بیماران یک مجموعه هستند که 
تحت عنوان تیم درمانی شکاف لب و کام متشکل 
از متخصــص اطفال، جراح گوش و حلق و بینی، 
جراح پالســتیک برای بخش زیبایی، روانشناس 
برای اینکه بار عاطفی خانواده را سبک کند، حامی 
مالی برای پوشش مالی درمان، دندانپزشک برای 
اینکه مشــکالت دندان و لثه را مورد درمان قرار 
بدهد، گفتار درمان برای اصالح تکلم این بیماران، 

آسیب پذیر و کم درآمد جامعه هستند یا درمان را 
پیش نمی برند یا ناقص انجام می دهند؛ از این رو 
به همت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 
تیمی با عنوان »تیم درمانی شــکاف لب و کام« 
زیر نظر معاونت اجتماعی دانشــگاه و با حمایت 
موسســه محکم که از بیماران با ناهنجاری حین 
تولد در کشور حمایت می کند؛ تشکیل شد و در 
نظــر داریم مرکز درمان شــکاف لب و کام را در 
بیمارستان اطفال ابوذر اهواز برای درمان بیماران 

غرب و جنوب غرب کشور راه اندازی کنیم.«
دکتر صاکی تصریح می کند: »در همین راستا 
از تجربیات دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان که 
قریب به یک دهه در این زمینه فعالیت داشته اند 
بهره برده و بر اساس نیازهای بومی و منحصر به 
خوزســتان مورد استفاده قرار می دهیم. یک تیم 
علمی و یک تیم اجرایی در این کار مشارکت دارند 
که سرپرستی تیم علمی برعهده بنده و سرپرستی 
تیم اجرایی برعهده خانم دکتر بزرگ زاده است.«

دکتر صاکی به سایر فعالیت های خیرخواهانه 
بیمارستان ابوذر نیز گریزی می زند و می گوید: »در 
بیمارســتان ابوذر اهواز پیش از تشکیل این تیم 
نیز با همت پزشکان و خیرین زیرنظر خانم دکتر 
صادقیان حمایت از کودکان در بخش های مختلف 
اعــم از درمانی و تهیه لوازمات پزشــکی و حتی 
حمایت از خانواده های کودکان بیمار نیز صورت 
می گرفت. بــرای مثال حتی کمک هزینه ایاب و 
ذهاب به خانواده ها داده می شــود تا روند درمان 

را به خاطر مضیقه مالی نیمه کاره رها نکنند.«
پیچ و خم های درمان لب شکری ها

درمــان کودکان لب شــکری  پیچ و خم های 
خاص خــود را دارد و فقط منحصر به یک عمل 

جراحی نیست.
»دکتر حیــدر علــی داوری« فوق تخصص 
جراحی اطفال و یکی از اعضای تیم شکاف لب و 
کام اصفهان به گزارشگر روزنامه کیهان می گوید: 
»اولین جرقه تشکیل تیم شکاف لب و کام اصفهان 
در میان همکاران جراح در سال 1378زده شد. در 
ابتدا دوستان جراح ما فکر می کردند روند درمان 
این بیماران منحصر به همین درمان آناتومیک و 
ظاهری اســت و دیگر هیچ اقدامی نیاز ندارند از 
این رو حتی میان اینکه کدام تخصص بر دیگری 
ارجح است نیز با هم به توافق نرسیدند و به نوعی 
کار بر زمین ماند تا اینکه در سال 1383 با ورود 
همکاران گفتار درمان و دسته ای از پیشکسوتان و 
مجریان کار با رهبری خانم دکتر درخشنده هسته 

اصلی که امروز فعال است شکل گرفت.«
وی می افزاید: »تیم شکاف لب و کام دانشگاه 
علوم پزشــکي اصفهان در سال 1384 به منظور 
مراقبت و درمان بیماران مبتال به ناهنجاري هاي 
جمجمه اي صورتي و شکاف لب و کام، تاسیس شد. 
این تیم شامل جراح اطفال، متخصص گوش و حلق 
و بینی، جراح فک و صورت، آسیب شناس گفتار، 
متخصص در زمینه شکاف کام و لب، پرستار، دندان 

پزشک، ارتودنتیست و متخصص ژنتیک بود.«

 دکتر داوری فلسفه تشکیل این تیم را کمک و 
راهنمایي بیماران و خانواده آنها در قالب همکاري 
متخصصیني از رشــته هاي مختلف پزشــکي و 
پیراپزشکي عنوان می کند و می گوید: »این تیم 
بیماران را از ابتداي تولد تا بزرگسالي تحت حمایت 

و پشتیباني خود قرار مي دهد.« 
وی تاکید می کند: »ما عالوه بر کار درمانی بر 
مباحث آموزشی گروه و تقویت آن وقت گذاشتیم 
چون باید به روش های نوین دنیا مسلح می شدیم 

زیرا مشکالت این خانواده ها طیف وسیعی داشت. 
مادران این نوزادان حتی برای شیر دادن آنها هم 

مشکل داشتند.« 
این فوق تخصص جراحی اطفال ادامه می دهد: 
»مادری  گریان به مطب مــا می آمد با نوزادی که 
کامش کامال شکافته بود، جواب من جراح این بود 
سه ماهگی لبش را عمل می کنیم، 6 ماهگی کامش 
را، چون هر پزشکی بر اساس تخصص فردی خود 
سخن می گفت؛ اما مادر مستاصل می شد؛ می پرسید: 
پس تغذیه اش را چه کنم؟ و ما هم راهی نداشتیم؛ 
خیلی هنر می کردیم سرشیشه های مخصوصی را 

که در داروخانه ها موجود بود معرفی می کردیم.«
دکتر داوری تصریح می کند: »ولی بعد از اینکه 
تیم تخصصی شکاف لب و کام تشکیل شد همزمان 
با کار درمان، آمــوزش خانواده ها و مراقبت های 
روانی که از نیازهای اساســی این خانواده بود را 
نیــز انجام دادیم و آنها رها نکردیم. برای آموزش 
خانواده ها کتابچه و پوستر تهیه کردیم. سمینارهای 
ساالنه برای پزشکان و همچنین برای خانواده ها 

برگزار می کنیم.«
تاسیس کلینیک شکاف لب و کام 

اصفهان، تهران و اهواز
کلینیک شــکاف لب و کام اصفهان در بهمن 
ماه سال 87 در دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه 

علوم پزشکی اصفهان تاسیس شد.
 ایــن کلینیک هر هفته روزهای دوشــنبه با 
حضور بعضی از اعضای تیم تشــکیل شــده و به 

بررسی تیمی بیماران می پردازند، و تاکنون حدود 
2200 بیمار مبتال به شــکاف کام و لب از سراسر 

ایران تحت پوشش تیم قرار گرفتند.
خانم نسیم قربانی، نماینده موسسه محکم که 
در حال حاضر دفتر نمایندگی این موسسه خیریه 
در بیمارستان امام خمینی اهواز مستقر است در 
گفت وگو با گزارشــگر روزنامــه کیهان می گوید: 
»موسسه محکم با حمایت موسسه خیریه تهران 
و خیرین سالمت، حمایت مالی و تامین پذیرش 
بیماران دچار ناهنجاری های مادرزادی که نیاز به 
جراحی یا درمان دارویی دارند را در بیمارستان های 

دانشگاهی انجام می دهد.«
وی بیان می کند: »موسسه حمایت از کودکان 
با ناهنجاری های مادرزادی )محکم( از سال 1384 
در تهران تاسیس شد و با حمایت معاونت اجتماعی 
دانشگاه علوم پزشکی اهواز شعبه این موسسه در 
بیمارستان امام خمینی)ره( اهواز آغاز به کار کرد.«
نماینده موسسه محکم در اهواز با بیان اینکه 
این موسســه 35 ناهنجاری مــادرزادی را تحت 
پوشش قرار می دهد می افزاید: »شکاف کام و لب، 
قلب تک بطنی، دیابت مادرزادی، کمبود هورمون 
رشــد، نقص دیواره دهلیــزی بطنی و در رفتگی 
مــادرزادی لگن از جمله نقص های مادرزادی زیر 

پوشش این موسسه خیریه هستند.« 
قربانی ابهام جنسی، انسداد مجاری صفراوی، 
پای چنبری، هیدروســفالی، امفالوسل را از دیگر 
ناهنجاری های تحت پوشش موسسه محکم عنوان 
می کنــد و پیرامون نحوه پذیرش بیماران در این 
موسسه بیان می دارد: »پزشک مخصوص کودکان 
و نــوزادان پس از برخورد با کودک مبتال به یکي 
از ناهنجاري هاي مادرزادي تحت پوشش، وي را به 
موسسه محکم راهنمایي مي کند. موسسه محکم 
به طور مستقیم و بدون اتالف وقت بیمار را براي 
انجام اقدامات درماني یا جراحي توســط اساتید 
دانشگاه به مراکز فوق تخصصي معرفي مي نماید 
و همزمان بیمار در فهرست بیماران تحت پوشش 

موسسه قرار مي گیرد.«
آموزش خانواده ها

خانم قربانــی در ادامه می گویــد: »آموزش 
چهره به چهره خانواده ها شروع مي شود و جزوات 
آموزشي در اختیار آنان قرار مي گیرد. در صورتي 
که خانواده با مشکل مالي روبرو باشد با تشخیص 
مددکاري بیمارستان از حمایت هاي مالي موسسه 

بهره مند خواهند شد.«
وی تاکید می کند: »بیماران شهرســتان هاي 
سراسر کشور نیز مشــمول این برنامه بوده و در 
صورت وجــود امکانات فوق تخصصي درماني در 
اســتان مربوطه، بیمار از طریق این موسســه به 
اســاتید و مراکز تخصصي آن اســتان راهنمایي 

مي شود.«
نماینده موسســه محکم در اهــواز می گوید: 
»امیدواریم در استان خوزستان نیز همانند دیگر 
اســتان ها از جمله اصفهان، خیرین و پزشــکان 
خیراندیش به صورت افتخاری عضو هیئت علمی 
موسسه خیریه محکم شوند تا با کمک به بهبود 
سالمتی مردم، نرخ رشد و امید به زندگی در این 

استان افزایش پیدا کند.«

شنوایی شــناس برای بررســی وضعیت شنوایی 
تشکیل شده است.«

وی در ادامه بیان می دارد: »بیماران تا کنون به 
صورت مجزا به پزشکان مراجعه می کردند و پس از 
گذراندن یک مرحله از درمان به پزشک دیگر ارجاع 
داده می شدند، مثال بعد از عمل زیبایی و اصالحی 
گفته می شد به سراغ گفتار درمان بروند، بعد سراغ 
روانشناس و... که معموال چون این بیماران از اقشار 

* نسیم قربانی، نماینده موسسه محکم حاضر در 
بیمارستان امام خمینی اهواز: پزشک مخصوص 

کودکان و نوزادان پس از برخورد با کودك مبتال 
به یکي از ناهنجاري هاي مادرزادي تحت پوشش، 
وي را به موسسه محکم راهنمایي مي کند. موسسه 
محکم به طور مستقیم و بدون اتالف وقت بیمار را 

براي انجام اقدامات درماني یا جراحي توسط اساتید 
دانشگاه به مراکز فوق تخصصي معرفي مي نماید 

و همزمان بیمار در فهرست بیماران تحت پوشش 
موسسه قرار مي گیرد.

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان درشهرستانها

ه 
ج

و
ت

 ۶۱۰۴ ۳۳۷۷ ۴۳۹۷ متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد عالقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت ۶۸۴۵
و یا حساب ۰۱۰۶۷۱۳۵۹۵۰۰۹ )سیبا( بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد69 به نام حسین شریعتمداری)مؤسسه کیهان( و ارسال اصل فیش بانکی همراه با فرم 

تکمیل شده ذیل به صندوق پستی ۱۱۳۶۵/۳۶۳۱ با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

دوره انتشارنشریات
پست سفارشیپست عادی

سه ماههشش ماههیکسالهسه ماههشش ماههیکساله

۶/380/0003/1۹0/0001/۵۹۵/000۷/4۹0/0003/۷4۵/0001/8۷۲/۵00روزانهکیهان فارسی

۹/۲00/0004/۶00/000۲/300/00010/۵۶0/000۵/۲80/000۲/۶40/000روزانهکیهان انگلیسی

۹/۲00/0004/۶00/000۲/300/00010/۵۶0/000۵/۲80/000۲/۶40/000روزانهکیهان عربی

۲/۷۹0/0001/3۹0/000۶۹۵/0004/1۶0/000۲/080/0001/040/000هفتگیکیهان ورزشی

۲/۷۹0/0001/3۹0/000۶۹۵/0004/1۶0/000۲/080/0001/040/000هفتگیمجله زن روز

1/3۹4/000۶۹۷/00034۹/000۲/080/0001/040/000۵۲0/000دو هفته نامهمجله کیهان بچه ها

ــــــــ3۵0/000ــــــــ34۲/000دو ماهانهمجله کیهان فرهنگی

نام: ............................... نام خانوادگی: ....................................................... نوع نشریه: .................................................... تعداد نسخه: ......................... مدت: ......................... ماه 
مبلغ پرداختی: ........................................................ ریال شماره فیش بانکی: ...........................................................  تلفن: .................................. تلفن همراه: .........................................
آدرس: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

کد پستی: ......................................................................... پست الکترونیکی: ......................................................................................................                            امضاء

واحد آبونمان
روابط بین الملل موسسه کیهان

تلفن: 35۲۰۲۲78 - ۰۲۱  نمابر:339۰۲444 - ۰۲۱ 

1-کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.
2- قبض پرداختی را می توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام قرار داده و به امور مشترکین اطالع دهید.

3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.

4- مجموعه روزنامه های کیهان فارسی، کیهان انگلیسی و کیهان عربی در طول هفته در یک روز ارسال می شود.
5- ارسال از طریق پست عادی قابل پیگیری نیست و موسسه هیچگونه مسئولیتی در تاخیر یا عدم تحویل آن ندارد.

6- درصورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.
7- همچنین برای اشتراک نشریات کیهان می توانید به دفاتر کیهان در سراسر کشور مراجعه فرمائید.

فرم تقاضا

به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومــی فوق العاده مورخ 
تصمیمــات   1397/8/30
ذیل اتخاذ شد: موارد ذیل 
به موضوع شرکت الحاق و 
ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح گردید: تهیه و تولید 
و توزیــع و خرید و فروش 
صــادرات و واردات تولید 
غذایی  محصــوالت  انواع 
شامل انواع لواشک و آلوچه 
و زالزالک و انواع گوشــت 
قرمز و سفید و ماهی انواع 
محصــوالت غذایــی رب 
ماهی  تن  فرنگــی  گوجه 
و شوریجات،  ترشــیجات 
آبلیمــو، آبغوره، ســرکه، 
زیتون، روغن زیتون، انواع 
روغن های خوراکی، روغن 
آفتابگــردان، انواع ســس 
ســرد و گــرم، مرباجات، 
گوشتی  کنسروجات  انواع 
کمپوجات،  غیرگوشتی،  و 
چاشنی ها، خشکبار،  انواع 
ادویه جــات، قند و شــکر 
چــای برنج گنــدم، جو، 
حبوبــات،  انــواع  ذرت، 
زعفران میوه جات خشک و 
منجمد، سبزیجات خشک 
و منجمد، انــواع کیک و 
کلوچه و ویفر و شکالت و 
آبنبات. در صورت ضرورت 
قانونی انجام موضوعات پس 
از اخذ مجوزهای الزم تعداد 
اعضاء هیئت مدیره از 2 نفر 
به 5 نفــر افزایش یافت و 
ماده مربوطه در اساسنامه 

اصالح شد.

آگهی تغییرات 
شرکت تولیدی 

شیرین ساز قطره 
طال سهامی خاص 

به شماره ثبت 
 ۱۲۵۴۶۳

و شناسه ملی 
۱۰۱۰۱۶۸۸۹۸۵

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/5/24 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد:  آقای احمد بی طرف شماره ملی 2595296401 

به نمایندگی از شرکت خدماتی تحقیقاتی ساتر سبز شناسه ملی 

10102262391 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای رضا عالئی 

به شــماره ملی 5579142064 به نمایندگی از شــرکت گروه 

طلیعه ســبز جهان شناسه ملی 10102853650 به سمت عضو 

هیئت مدیره آقای آرش آرمون به شــماره ملی 1861153880 

به نمایندگی از شــرکت مهندسی آماد بهینه ســاز شناسه ملی 

10102251738 به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره 

آقای علی حمیدی به شــماره ملی 0068814283 به نمایندگی 

از شــرکت بازرسی مهندسی و کنترل کیفیت سنجش گستر دانا 

شناسه ملی 10102384287 به عضو هیئت مدیره آقای حسن 

امیرآبادی فراهانی به شــماره ملی 0039390330  به نمایندگی 

از شــرکت حمل و نقل آزادگان شناسه ملی 10101259330 به 

ســمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد 

بهادار و تعهدآور موسســه از قبیل چک ســفته برات قراردادها 

و عقــود با امضاء ثابــت مدیرعامل و مدیر مالــی آقای معتمد 

عباس پــور به همراه یکی از اعضاء هیئــت مدیره همراه با مهر 

موسســه و اوراق عادی و مکاتبات اداری بــا امضاء مدیرعامل 

همراه با مهر موسسه معتبر خواهد بود.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات موسسه آموزشی آماد و پشتیبانی دستواره 
به شماره ثبت ۱۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۷۹۸۷

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور 

فوق العاده مورخ 1397/06/24 تصمیمات ذیل اتخاذ 

شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1396 

به تصویب رســید. موسســه حسابرســی آگاهان و 

همکاران به شناسه ملی 10100190284 به عنوان 

بازرس اصلی و موسســه وانیانیک تدبیر به شناســه 

ملی 10320721862 به عنــوان بازرس علی البدل 

برای مدت یک ســال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه 

کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 

تعیین گردید. 

حجت اله قلی تبار سرپرست ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دماوند

آگهی تغییرات شرکت آب  های معدنی 
دماوند )سهامی خاص( به شماره ثبت ۶۳۵ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۰۰۳۱

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 
1397/09/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حســاب 
سود و زیان سال مالی منتهی به 1397/5/31 مورد تصویب قرار 
گرفت. حمید برکت طهرانی به شماره ملی 0040478734 به 
ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل- همایون برکت 
طهرانی به شماره ملی 0040373355 به سمت رئیس هیئت 
مدیره- مریم صادقی قسامی به شماره ملی 2295049121 به 
سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
کلیه اوراق و اســناد، چک ها و ســفته و بروات و قراردادها و 
هرگونه ســند و مدرکی که برای شــرکت ایجاد حق و حقوق 
و یا تعهــدی بنماید با امضــای دو نفر آقایــان حمید برکت 
طهرانی و همایون برکت طهرانی با مهر شــرکت معتبر خواهد 
بود و مکاتبات عادی شــرکت با امضاء هر یک از اعضاء هیئت 
مدیره ممهور به مهر شــرکت معتبر می باشد. حمید عرب زاده 
قهیازی به شماره ملی 0042299713 به سمت بازرس اصلی 
و آقای عباس رسول  پورقهرود به شماره ملی 1262544270 
به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یکســال مالی انتخاب 
گردیدند. روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های 

شرکت انتخاب گردید. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت برادران برکت 
سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۷۲ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۶۶۰۵

بدون نقطه کور


